
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. înreg. 244/D.I./24.03.2022 

 

A N U N Ţ 
 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Vaida-Voevod” din  

Cluj-Napoca, Str. Oltului Nr. 83, 

organizează înscrieri pentru clasa pregătitoare,  

an şcolar 2022-2023 

 
 

Număr locuri: 88 (4 clase) 

Perioada de înscriere: 11 aprilie – 10 mai 2022 

Programul de completare a cererilor tip de înscriere: 

• luni – joi între orele 800 – 1800 

• vineri între orele 800 – 1700 

Acte necesare:  
• Cerere tip - eliberată de secretariatul şcolii la care părintele 

dorește înscrierea copilului; 

• Certificatul de naştere al copilului – original şi copie; 

• Cartea de identitate a  părintelui/tutorelui legal care solicită 

înscrierea – original şi copie. 

• ”Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se 

exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită 

locuința minorului.”, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 

(4) din Anexa nr. 1 la O.M.E. nr. 3445/17.03.2022, privind 

aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul 

primar pentru anul școlar 2022-2023 şi a Calendarului 

înscrierii. 

• Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă este cazul); 

• Dosar plic. 

 

 

 



 

Alte documente opționale pentru dovedirea îndeplinirii 

criteriilor generale de departajare prevăzute în metodologie 

respectiv a criteriilor specifice de departajare alese de 

unitate: 
• Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; 

• Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de 

ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de 

plasament/plasament familial; 

• Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de 

un părinte; 

• Document care atestă faptul că are frați/surori înmatriculați în 

unitate; 

• Orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor 

specifice alese de unitate. 

 

Criterii specifice de departajare alese de unitate pentru 

înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-

2023:  
1. Copii încredinţaţi pentru îngrijire şi supraveghere bunicilor 

/altor rude, cu domiciliul în circumscripţia şcolară. Înscrierea se va 

face pe baza declaraţiei părintelui şi a persoanei care îşi asumă 

responsabilitatea. 

2. Locul de muncă al părintelui în apropierea şcolii, pe baza 

unei declaraţii/adeverinţe  a părintelui. 

3. Domiciliul/reşedinţa în proximitatea circumscripţiei şcolare, 

în baza Cărţii de  identitate. 
 

      Pentru studierea Metodologiei de înscriere a copiilor în 

învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 şi 

Calendarul înscrierii copiilor, vă rugăm să accesaţi site-ul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj (www.isjcj.ro). 

 

Telverde clasa pregătitoare – 0800816264 – funcțional 

după următorul program: 

Luni – Joi: 900 - 1600 

Vineri: 900 - 1400 

 

           Director, 

      Matilda Camilia ZANC 

 
 

http://www.isjcj.ro/

